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בימים 14-15 במאי 2007, נערכה בגני התערוכה 
לבד מהתצוגות   .4 בתל אביב תערוכת טכנוקאר 
המרהיבות, אשר ביטאו את העוצמה הטכנולוגית 
של הענף, שימשה התערוכה במה לכמה כינוסים 
לחלפים  הרביעי  הכינוס   – האחד  מקצועיים. 
הרכב  שירותי  ועידת   – והשני  רכב;  ולמערכות 

.2007
 

מסוגה  היחידה  התערוכה  הייתה  טכנוקאר 
בישראל, הנערכת פעם בשנתיים, בחסות ראשית 
גופים  ובשיתוף  בישראל  המוסכים  איגוד  של 
הגדולה  המקצועית  התערוכה  הייתה  זו  נוספים. 
ולציוד  למוסכים  לחלפים,  רכב,  לציי  בארץ 
ייחודית למפגש  מקצועי. התערוכה היוותה במה 
המשווקים,  השירותים,  נותני  היבוא,  חברות  של 
ההחלטות  ומקבלי  בענף,  המקצועי  הקהל 
ומוסדיים.  ממשלתיים  פרטיים,  בארגונים 
בתחום  המובילות  החברות  השתתפו  בתערוכה 

הרכב והתחבורה. 

לשכת  נשיא  היתר,  בין  השתתפו,  באירועים 
הארגונים העצמאיים, ויושבי ראש כל הארגונים 
יבואני  איגוד  בהם   - והתחבורה   הרכב  מתחום 
השמאים,  איגוד  הרישוי,  מכוני  איגוד  הרכב, 
איגוד קציני בטיחות בתעבורה, איגוד המובילים 

לשכת  תחבורה,  מנהלי  ארגון  והמסיעים, 
הרביעי  הכינוס  ועוד.  והמהנדסים  האקדמאים 
לשכת  ע"י  נערך  רכב,  ולמערכות  לחלפים 
והאקדמאים במקצועות  המהנדסים, האדריכלים 
הענף   – מכונות  מהנדסי  אגודת   – הטכנולוגיים 
רונן  היה  בכינוס  המרצים  אחד  רכב.  להנדסת 
לוי, יו"ר איגוד המוסכים ) ראה הרצאתו בכתבה 

נפרדת, בגיליון זה(.

איגוד  ע"י  שנערך  רכב,  שירותי  ועידת  נושא 
הרכב  שירותי  בענף  הרפורמה   - היה  המוסכים 
יו"ר  היו   המשתתפים  בין   . בישראל  והתחבורה 
כחלון,  משה  ח"כ   – הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
המיסים  ורשות  האוצר  במשרד  בכיר  סמנכ"ל 
נפרדת(,  בכתבה  הרצאתו  ראה   ( סופר  בועז    -
סמנכ"ל בכיר, אגף הרכב במשרד התחבורה – עוזי 
יצחקי, מנכ"ל 'אמון הציבור' – גלית אבישי, יו"ר 
איגוד המוסכים ופורום התיקון הבטוח – רונן לוי, 

מנכ"ל איגוד המוסכים – אילן מלמד ועוד. 
מנחה ואומן אורח היה שאבי זרייה. 

הדו- המקצועי  למפגש  במה  שימשה  הוועידה   
שנתי של העוסקים בתחום. לוועידה יש השפעה 
התחום  של  העתידית  התנהלותו  על  ישירה 
האיגוד.  של  והמקצועית  הציבורית  והאג'נדה 
ההשתתפות הרחבה והערה מבטיחה שהמאמצים 

שייעשו בתקופה הקרובה אכן יישאו פרי.

בוחרים בדרך חדשה 

דברי סיכום, בסיום הוועידה, השמיע רונן לוי, יו"ר 
האיגוד:

הרכב,  שירותי  וועידת  כי  על  וגאה,  שמח  אני   "
הייתה   ,  4 טכנוקאר  תערוכת  במסגרת  שנערכה 
המטרות  את  והשיגה  דופן  יוצאת  הצלחה  בגדר 
הרב  המשתתפים  מספר  לה:  שהצבנו  והיעדים 

טכנוקאר 4 - מפגן של 
עוצמה טכנולוגית

רונן לוי, יו"ר האיגוד

אילן מלמד, מנכ"ל האיגוד

ח"כ משה כחלון, יו"ר ועדת 
הכלכלה של הכנסת

) מימין( בועז סופר, עוזי יצחקי, מיכה גולד,  
יו"ר איגוד קציני בטיחות בתעבורה, דורון 

אובזנק, דובר האיגוד ומנהל תקשורת שיווקית 

מראה כללי של משתתפי הוועידה
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נותני  זהות  ותחומיו,  הרכב  ענפי  מכל  שהגיע 
הרצאותיהם,  ונושאי  החוץ-איגודיים  ההרצאות 
במלואם,  ש"תיקתקו"  הלוגיסטיים  הסידורים 
הרבות  והתומכות  האוהדות  התגובות   – וכמובן 
הן  קיבלנו  אשר  פעולה  לשיתופי  וההבטחות 
במהלך הוועידה והן לאחריה. הוועידה הייתה עוד 
אבן דרך בה האיגוד מיצב עצמו, והוא הראה בה 

את כוחו ואת אמירתו – בגאון.
למי  מיוחדות  תודות  מספר  לשאת  מבקש  אני   "

שתרמו תרומה מכרעת להצלחתו של האירוע:
ועדת  יו"ר  כחלון,  משה  לח"כ  מיוחדת  תודה 
בפעילותנו  השוטפת  תמיכתו  על  הכלכלה, 
תודה  הוועידה.  בתכני  תמיכתו  ועל  ובמטרותינו 
ברשות  בכיר  סמנכ"ל  סופר,  בועז  למר  מיוחדת 
המס  עיוות  על  המאלפת  הרצאתו  על  המיסים 
אשר הצמיח את ענף הליסינג התפעולי למימדיו 
הנוכחיים ושכידוע, פוגע קשות בתוצרת הכלכלית 

בישראל.  החוקיים  הרכב  והמקצועית של מתקני 
תודה חמה לגב' גלית אבישי, מנכ"ל אמון הציבור, 
על דבריה בכנס ועל תמיכתה בעוסקים החוקיים 
בענפינו. תודה מקרב לב למר עוזי יצחקי, סמנכ"ל 
תמיכתו  על  התחבורה,  במשרד  לתנועה  בכיר 
החמה  תמיכתו  ועל  המוסכים  איגוד  בהנהלת 
בתוכנית הרפורמה ובסדר היום החדש שהוצגו על 
ידינו בוועידה )וכמובן גם בפני הרפרנטים במשרד 
התחבורה בערוצים אחרים(. שיתוף הפעולה בין 
הינו  התחבורה,  משרד  לבין  המוסכים  גילדת 
מחקיקת  כוחו  ויונק  מקובע  ואף  מהותית  חשוב 
תודה  השינוי.  ליישום  יחדיו  נפעל  אנו  משנה. 
 4 טכנוקאר  תערוכת  מארגני  ולצוות  כהן  לנדב 
על איכות שיתוף הפעולה ועל המקצועיות.תודה 
ל'לוח פוקוס' על ה"קלילות", על המקצועיות ועל 
האיגוד  מועצת  לחברי  מיוחדת  תודה  החסות. 
וכמובן  והארגון.  הסיוע  התמיכה,  על  חבריי,    -

עובדי  לכל  תודה   - חביבים  ומאוד  אחרונים   –
איגוד המוסכים אשר הרימו מאחורי הקלעים את 
ההפקה המכובדת והיפה, ממנה נהנו כל אורחינו 
בכך  גאה  אני  הארגון,  כיו"ר  המוסכים.  ובעלי 
כל  את  ולייצר  להתגבש  קצר  כה  בזמן  שהצלחנו 

הנפלאות הללו יחדיו. 
" הוועידה חסתה ועסקה בנושאי הרפורמה והדרך 
בנפשנו  שהינו  נושא   – ובענף  באיגוד  החדשה 
ואשר היה חשוב לנו להציגו כלפי נציגי השחקנים 
בענף ולרתום אותם להצלחת המהלך.  אני מקווה 
גם  כמו  ועובדיו,  האיגוד  נבחרי  של  בסיוע  כי 
הרפורמה  בענף,  האחרים  הגורמים  של  בסיוע 
פני  ותשנה את  וגידים  עור  הצגנו, תקרום  אותה 

ענף שירותי הרכב והתחבורה.

"שוב תודה לכולם וסוף שבוע נעים",

בועז סופר, סמנכ"ל בכיר, משרד האוצר עוזי יצחקי, סמנכ"ל בכיר, משרד התחבורה גלית אבישי, מנכ"ל 'אימון הציבור'

עלות פנקססוג הפנקס

34 ₪העברת רכב מבחן רישוי שנתי )טסט חוזר(  כיתוב כחול

34 ₪תעודות תקינות מערכת בלמים )מעל 15 שנים( כיתוב כתום

34 ₪תעודות תקינות מערכת בלמים פנאומטית כיתוב אפור

34 ₪תעודות תקינות רכב מיושן )מעל 19 שנים( כיתוב שחור

34 ₪תעודות תקינות מוניות )מעל 10 שנים(  כיתוב ירוק

שטר מכר למנוע מפירוק 
₪ 75

22 ₪יומן חלקים משומשים )פירוק והרכבה(  

22 ₪יומן חלקים משומשים )רכישה ומכירה(

יומן עבודה – רק לחברי אגוד 
₪ 22

34 ₪רכב המסכן את הבטיחות

הודעה חשובה לכל 
המוסכים!

עדכון מחירים 
- פנקסי תקינות 

לרכב- 

הננו להודיעכם 
כי מתאריך  

17.06.2007 נכנסו 
לתוקף תעריפים 
החדשים עבור 
פנקסי תקינות 

הרכב.

 להלן המחירון:


